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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     

Členění kapitol, návaznost   X    

Práce s odbornou literaturou     X    

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod  X     

Popis, vysvětlení použitých metod   X    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    X   

Přehlednost, jasnost    X   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    X   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   X    

Rozsah   X    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     X   

Dosažení stanovených cílů   X    

Význam pro praxi, osobní přínos   X    

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika   X    

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce  X     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Bakalářská práce není plagiátem. 

 

 

 
Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Kristýna Hynková při přepracování bakalářské práce postupovala dle připomínek 

vedoucí práce a komise státní závěrečné zkoušky. 

Teoretická část práce je zpracována vcelku kvalitně, v některých kapitolách však studentka i 

přes mé upozornění pracuje se stále stejnými literárními prameny. 

Prezentace výsledků je zpracována srozumitelně, avšak interpretace výsledků u jednotlivých 

PA je strohá a nebyla doplněna z důvodu časové tísně. Naopak některé informace se v práci 

zbytečně opakují. V diskuzi mohla být hlubší komparace s jinými zdroji, kladně ale hodnotím 

využití zahraničního zdroje.   

K přepracování práce studentka přistupovala velice svědomitě, a přestože stále vykazuje 

určitě nedostatky, doznala velkých změn, proto jí komplexně hodnotím kladně a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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